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1. ÚVOD

Služba hraničnej a služba cudzineckej polície plní v rámci pôsobnosti Policajného

zboru úlohy spojené s ochranou štátnej hranice, vykonáva kontrolu cezhraničnej premávky na

hraničných priechodoch a medzinárodných letiskách. Pôsobí na úseku cudzineckého režimu a

pasovej agendy, ochrany života a bezpečnosti osôb a majetku a v boji proti nežiadúcej

migrácii. Ďalej plní úlohy pri odhaľovaní trestných činov spáchaných v súvislosti s ochranou

štátnej hranice a výkonom služby na hraničných priechodoch. Zisťuje páchateľov a vykonáva

časť úkonov v rámci trestného konania v zmysle príslušných ustanovení Trestného poriadku.

Spolupôsobí v boji proti organizovaným formám trestnej činnosti, zabezpečovaní verejného

poriadku a pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Objasňuje a

prejednáva priestupky, plní stanovené úlohy pri výkone štátnej správy vo veciach zverených

do pôsobnosti Policajného zboru. V rámci svojej pôsobnosti a v zmysle platnej právnej

úpravy vedie agendu spojenú s činnosťou hranično-splnomocneneckého aparátu.

Rok 2002 prebehol v duchu  aktivít smerujúcich k príprave Slovenskej republiky na

vstup do EÚ a s tým spojenými organizačnými, a legislatívnymi zmenami, ktoré sa práve

v tomto období začali využívať v praxi.

Najvýznamnejšou zmenou bolo zriadenie Národnej jednotky boja proti nelegálnej

migrácii. Úlohou tejto jednotky je odhaľovanie, dokumentovanie a predchádzanie trestnej

činnosti spojenej s nelegálnou migráciou a inou cezhraničnou trestnou činnosťou

s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Národná jednotka boja proti nelegálnej

migrácii bola zriadená 1.4.2002.  Vytvorením a zameraním Národnej jednotky boja proti

nelegálnej migrácii úradu hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru bolo naplnené

odporúčanie expertíznej správy o účinnosti ochrany štátnej hranice medzi Slovenskou

republikou a Ukrajinou a čiastočne splnené Uznesenie vlády SR č.702 zo dňa 18. 7. 2001.

Ďalšia zmena, ktorá významne ovplyvnila činnosť služby služby hraničnej a

cudzineckej polície  v roku 2002 je nadobudnutie účinnosti nového zákona č. 48/2002 Z.z. o

pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon priniesol zmeny vo

vízovej a pobytovej agende, a taktiež v oblasti vstupu cudzincov na územie SR, v súlade so

Schengenskou dohodou.

Úlohou tohoto štatistického  materiálu je poskytnúť prehľad o stave v oblasti migrácie

na území Slovenskej republiky  a činnosti útvarov úradu za rok 2002  v  porovnaní  s  rokom

2001.
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2.  LEGÁLNA  MIGRÁCIA

Pod pojmom legálna migrácia sa rozumie cezhraničný  pohyb osôb za účelom
turistiky, alebo povoleného pobytu pri splnení podmienok  stanovených  v zákonoch SR a
medzinárodných dohodách, ktorými je SR viazaná.

2.1.  Oblasť udeľovania víz

Dňa 1.4.2002 nadobudol účinnosť zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 48/2002 Z. z“). Základom pre
tvorbu uvedeného zákona sa stala druhá časť Schengenskej dohody (články 9 – 27). Do tejto
právnej úpravy boli aplikované všetky ustanovenia, ktoré je možné použiť pred vstupom
Slovenskej republiky do Európskej únie. Ich implementácia bola podmienkou zabezpečenia
realizácie ustanovení o kontrolách na vonkajšej štátnej hranici a vytvárajú právny rámec pre
jej praktický výkon. Bez ohľadu na skutočnosť, že aplikácia niektorých schengenských
ustanovení bude možná až po zapojení do Schengenského informačného systému, cieľom
Slovenskej republiky je harmonizovať vízovú politiku a prax k referenčnému dátumu vstupu
do Európskej únie.

Vízovú oblasť upravuje druhá hlava zákona č. 48/2002 Z. z., ktorá ustanovuje
nasledovné druhy víz:

1. letiskové tranzitné vízum,
2. tranzitné vízum,
3. krátkodobé vízum,
4. dlhodobé vízum.

Letiskové tranzitné vízum oprávňuje cudzinca zdržiavať sa v tranzitnom priestore
verejného letiska na území Slovenskej republiky počas čakania na letecký spoj uvedený v
letenke.
Tranzitné vízum oprávňuje cudzinca na prejazd cez územie Slovenskej republiky pri jeho
ceste z územia jedného štátu na územie tretieho štátu. Tranzit nesmie presiahnuť päť dní.
Súčet dní viacerých tranzitov nesmie prekročiť 90 dní v jednom polroku. Policajný útvar
môže udeliť cudzincovi tranzitné vízum na hraničnom priechode z humanitného dôvodu, ak
cudzinec preukáže, že tranzit je naliehavý a nemohol ho predvídať, alebo udelenie víza je
v záujme Slovenskej republiky.
Krátkodobé vízum oprávňuje cudzinca na jeden alebo viac vstupov a na dĺžku pobytu v ňom
uvedenú; neprerušený pobyt ani súčet dní viacerých pobytov nesmie presiahnuť 90 dní v
jednom polroku. Policajný útvar môže udeliť krátkodobé vízum na hraničnom priechode z
humanitného dôvodu, ak cudzinec preukáže, že jeho vstup je naliehavý a nemohol ho
predvídať, alebo je udelenie víza v záujme Slovenskej republiky, v týchto prípadoch platnosť
udeleného víza nesmie presiahnuť 15 dní.
Dlhodobé vízum oprávňuje cudzinca na vstup a pobyt na viac ako 90 dní v jednom polroku,
ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných
zmlúv.

Podľa zákona č. 48/2002 Z. z.  sú od 1. 4. 2002 víza Slovenskej republiky udeľované
na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí a vo výnimočných prípadoch na
hraničnom priechode, len na základe súhlasu úradu hraničnej a cudzineckej polície
Policajného zboru. Predĺženie platnosti víza na území Slovenskej republiky už nie je možné.
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Cudzinec podáva žiadosť o udelenie víza na diplomatickej misii alebo konzulárnom
úrade Slovenskej republiky v zahraničí. K žiadosti o udelenie víza je cudzinec povinný na
požiadanie predložiť doklady potvrdzujúce účel pobytu, finančné zabezpečenie
pobytu, zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie, doklad o zdravotnom poistení a ďalšie
doklady podľa tohto zákona.

Vízum je udeľované do cestovného dokladu formou nálepky. Na udelenie víza nie je
právny nárok.

Zastupiteľský úrad pri udeľovaní víza cudzincovi prihliada najmä na bezpečnosť štátu,
udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slobôd iných a na
vymedzených územiach aj záujem ochrany prírody, na účel predpokladaného pobytu, na jeho
predchádzajúci pobyt a na záujem Slovenskej republiky.

Udelenie víza môže byť podmienené pozvaním, ktoré overuje  policajný útvar,
zložením peňažnej sumy na zastupiteľskom úrade vo výške nevyhnutných nákladov
spojených s vycestovaním a predložením spiatočného cestovného lístka alebo spiatočnej
letenky. Pozývajúca osoba má povinnosť preukázať, že je schopná uhradiť všetky náklady
spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca.

V oblasti vízovej politiky bude v súlade s týmito odporúčaniami vstupom SR do EÚ
umožnený vstup a pobyt do 90 dní v jednom polroku bez víza pre občanov štátov, ktorí
v súčasnosti potrebujú slovenské vízum, alebo sa môžu zdržiavať na území SR bez víza  po
dobu kratšiu ako 90 dní v jednom polroku: Bolívia, Brazília, Brunej, Bulharsko, Cyprus,
Ekvádor, Chorvátsko, Guatemala, Honduras, Kostarika, Macao, Mexiko, Nikaragua, Panama,
Paraguaj, Rumunsko, Salvador, Singapur, Uruguaj, Venezuela, USA. Zároveň vstupom SR do
EÚ bude zavedená vízová povinnosť pre občanov nasledujúcich štátov: Juhoafrická
republika, Kuba, Seychely.

Vo vízovej praxi bude potrebné k vstupu SR do EÚ harmonizovať jednotný formulár
žiadosti o udelenie víza a dokladu o zabezpečení sponzorstva, pozvania alebo ubytovania
(súčasné potvrdenie o overení pozvania).

Pre operatívne členstvo SR v Schengene bude z vízovej praxe predovšetkým potrebné
zosúladiť jednotný formát víz, tzv. schengenských víz, vrátane jednotného spôsobu ich
udeľovania a správne poplatky za udelenie víza, resp. prijatie žiadosti o vízum. Zároveň bude
potrebné pripraviť na prepojenie s ostatnými štátmi Schengenu a so SIS počítačový systém na
udeľovanie víz (VISION).

2. 1. 1.  Prehľad  činnosti Centrálneho vízového orgánu

Zastupiteľský úrad môže udeliť vízum len so súhlasom Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, ktorým je zastupiteľský úrad viazaný, pričom sa Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky a Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky môžu dohodnúť, v ktorých
prípadoch môže zastupiteľský úrad udeliť vízum aj bez uvedeného súhlasu.
 V súvislosti s uvedeným plní hlavnú funkciu CVO, ktorý je určený na priame konzultácie a
vydávanie stanovísk k žiadostiam o vízum a o pozvanie. Rovnako je jeho úlohou analyzovať
požiadavky na zabezpečenie  implementácie schengenského acquis, analyzovať a využívať
informácie o vízovej praxi iných štátov.
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2. 1. 2.  Prehľad  o počte udelených  víz  na Zastupiteľských úradoch   a
Generálnych konzulátoch  Slovenskej republiky v zahraničí

ZÚ/GK 2000 2001 2002
Abú Dhabí 2617 2801 1483
Alžír 320 269 173
Ankara 992 1312 674
Atény 58 60 26
Bagdad 360 309 840
Bangkok 3395 3068 523
Békešská Čaba 0 2 42
Belehrad 24364 23866 15034
Berlín 820 929 361
Bern 886 1032 617
Bonn 973 998 455
Brazília 3174 2522 1336
Brno 3931 4773 2627
Brusel 239 295 145
Budapešť 3544 8227 2971
Buenos Aires 2278 1753 103
Bukurešť 6297 1979 757
Canberra 110 33 11
Damašk 1072 1255 907
Dillí 1458 768 545
Dublin 12 33 18
Haag 428 323 135
Hanoj 303 213 95
Harare 60 15 10
Havana 501 92 89
Helsinki 351 185 144
Istanbul 2298 2514 1427
Jakarta 521 599 449
Káhira 1055 1311 516
Kodaň 183 166 81
Kuala Lumpur 0 1 6
Kuvajt 3309 3727 3181
Kyjev 16157 29646 21835
Lagos 70 171 50
Lima 74 99 65
Lisabon 77 75 52
Londýn 1245 1170 480
Ľubľana 140 277 167
Madrid 368 240 226
Mexiko 2671 1966 948
Minsk 1060 10420 5232
Mníchov 1577 1543 740
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Moskva 2868 30481 20300
Nairobi 77 49 42
Nikózia 30 52 36
Oslo 74 32 26
Ottawa 65 43 24
Paríž 555 696 349
Peking 616 449 406
Praha 13172 14216 7932
Pretória 39 38 7
Riga 159 963 744
Rím 1724 1890 371
Sankt Peterburg 55 4396 2149
Santiago 704 6 19
Sofia 2675 1771 569
Soul 4 9 3
Štokholm 592 177 95
Taškent 183 231 202
Teherán 457 397 200
Tel Aviv 65 71 43
Tokio 19084 13589 1124
Tripolis 885 950 482
Užhorod 8502 38221 26500
Varšava 7239 3600 1923
Viedeň 16957 12609 5931
Washington 602 650 428
Záhreb 3167 2447 1117
Víza udelené na hraničných prechodoch 424 333 328
spolu 170322 239403 136926

Informácie  o počte udelených  víz  na Zastupiteľských úradoch   a Generálnych
konzulátoch Slovenskej republiky v zahraničí poskytol Konzulárny odbor Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky.
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2.2.  Cestovný  ruch

Kontrolu plnenia podmienok súvisiacich s prekračovaním štátnej hranice Slovenskej
republiky, cudzincov i občanov Slovenskej republiky a doby pobytu cudzincov na území
Slovenskej republiky vykonávajú príslušníci oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru
na hraničných priechodoch.

2.2.1. Prehľad o počte vybavených osôb a dopravných prostriedkov na hraniciach
so susednými štátmi v oboch smeroch migrácie

Grafický prehľad o počte vybavených osôb na hraniciach so susednými štátmi v oboch
smeroch migrácie
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počet vybavených  občanov sus. občanov ďalších vízových počet vybavených

osôb celkom občanov SR štátov nevíz. štátov cudzincov dopravných prostriedkov

1995 89 072 588 35 810 533 32 800 484 20 021 994 439 577

1996 109 916 732 45 794 258 40 353 693 23 273 815 494 966

1997 110 744 977 45 980 816 42 057 957 22 268 388 437 816

1998 111 625 748 47 141 071 41 980 816 22 013 380 490 481

1999 104 054 947 43 632 785 42 139 072 17 951 472 331 618

2000 96 798 411 39 972 429 40 178 628 16 264 830 382 524

2001 90 408 198 35 924 704 38 509 327 15 516 597 457 570
2002 86 699 276 34 511 574 36 985 544 14 772 278 429 880 26 483 085

z 
to

ho

rok

26 614 519

25 540 582

30 486 623

29 493 364

31 446 020

29 008 394

27 146 688
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Grafický prehľad o celkovom počte vybavených osôb a dopravných prostriedkov na
hraniciach  so susednými štátmi v oboch smeroch migrácie

Prehľad o počte vybavených  osôb a dopravných  prostriedkov na ŠH
s MAĎARSKOM

Prehľad o počte vybavených  osôb a dopravných  prostriedkov na ŠH
s UKRAJINOU
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1998 22 671 713 10 791 721 6 369 198 5 364 667 146 127
1999 18 382 152 8 989 753 5 260 814 4 010 143 121 442
2000 17 304 737 8 200 751 4 686 225 4 290 775 126 986
2001 19 831 474 8 482 040 5 378 209 5 833 154 138 071
2002 18 731 590 7 427 926 6 511 691 4 674 140 117 833
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1998 3 787 397 151 756 3 492 843 137 059 5 739
1999 2 924 750 125 236 2 682 571 112 377 4 566
2000 1 408 861 105 863 1 170 271 106 372 26 355
2001 801 015 107 700 569 164 66 778 57 373
2002 932 459 153 234 661 140 72 108 45 977
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722 918
504 756
376 455
434 478
517 856
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 Prehľad o počte vybavených  osôb a dopravných  prostriedkov na ŠH
s POĽSKOM

Prehľad o počte vybavených  osôb a dopravných  prostriedkov na ŠH
s ČESKOU REPUBLIKOU

 Prehľad o počte vybavených  osôb a dopravných  prostriedkov na ŠH
s RAKÚSKOM

Prehľad o počte vybavených  osôb a dopravných  prostriedkov
na LETISKÁCH 

počet vybavených  občanov sus. občanov ďalších vízových počet vybavených
osôb celkom občanov SR štátov nevíz. štátov cudzincov dopravných prostriedkov

1998 16 979 574 6 258 984 9 202 380 1 491 162 27 048
1999 18 701 284 5 519 207 11 963 990 1 194 914 23 173
2000 20 179 927 4 847 237 14 243 548 1 055 334 33 808
2001 17 980 179 2 980 961 14 083 027 844 805 71 386
2002 14 763 542 2 491 338 11 387 285 804 731 80 188

rok

z 
to

ho

3 738 597
3 843 759
3 919 472
3 763 110
3 277 495

počet vybavených  občanov sus. občanov ďalších vízových počet vybavených
osôb celkom občanov SR štátov nevíz. štátov cudzincov dopravných prostriedkov

1998 50 428 672 21 280 501 18 853 081 10 095 938 199 152
1999 48 605 483 20 726 099 18 878 305 8 913 321 87 758
2000 47 731 411 20 721 631 18 306 124 8 620 096 83 560
2001 44 027 180 19 416 092 17 362 793 7 162 907 85 388
2002 43 371 728 18 810 678 17 283 531 7 206 540 70 979

rok

z 
to

ho

14 767 580
14 321 683
14 176 875
13 327 313
13 203 117

počet vybavených  občanov sus. občanov ďalších vízových počet vybavených
osôb celkom občanov SR štátov nevíz. štátov cudzincov dopravných prostriedkov

1998 17 235 809 8 361 344 4 061 774 4 739 263 73 428
1999 14 978 350 7 990 507 3 350 706 3 562 027 75 110
2000 9 695 661 5 809 914 1 771 785 2 021 955 92 007
2001 7 306 059 4 646 655 1 115 397 1 479 454 64 553
2002 8 381 744 5 293 982 1 140 941 1 872 219 74 602

rok

z 
to

ho

5 536 341
4 779 883
3 283 267
2 744 354
3 401 651

počet vybavených  občanov sus. občanov ďalších vízových počet vybavených
osôb celkom občanov SR štátov nevíz. štátov cudzincov dopravných prostriedkov

1998 522 583 296 765 1 540 185 291 38 987
1999 462 928 281 983 2 686 158 690 19 569
2000 477 814 287 033 675 170 298 19 808
2001 462 291 291 256 737 129 499 40 799
2002 518 213 334 416 956 142 540 40 301

rok

z 
to

ho

13 787
11 444
13 147
12 244
13 729
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Grafický prehľad o počte vybavených  osôb na štátnych hraniciach s jednotlivými
štátmi

Grafický prehľad o počte vybavených dopravných prostriedkov na štátnych hraniciach
s jednotlivými štátmi
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2.2.2. Malý pohraničný styk s Poľskou republikou

2.2.3. Falšovanie a pozmeňovanie cestovných dokladov podľa zistených spôsobov

2.2.4.  Prehľad o  cudzincoch vrátených na príchode do Slovenskej republiky
podľa ich štátnej  príslušnosti a dôvodu

štátna
prislušnosť rok spolu

nedostatky
v CD

zaradení
v INO

iné
dôvody

2000 6 518 1 925 83 4 510
2001 5 272 1 001 21 4 250UKRAJINA
2002 4 808 759 52 3 997
2000 6 483 525 116 5 842
2001 6 312 436 69 5 807RUMUNSKO
2002 3 627 333 13 3 281
2000 5 343 2 259 16 3 068
2001 4 856 2 379 24 2453ČESKÁ

REPUBLIKA 2002 3 276 1 203 13 2 060
2000 4 010 2 161 52 1 797
2001 4 324 2 333 56 1 935POĽSKO
2002 4 016 1 430 57 2 529
2000 1 212 260 0 952
2001 1 282 234 0 1 048MEXIKO
2002 1 221 327 19 875
2000 1 188 86 17 1 085
2001 991 221 14 756BULHARSKO
2002 376 60 5 311

odchod príchod odchod príchod odchod príchod celkom odchod príchod celkom
1998 293 443 242 480 346 435 355 361 88 328 75 802 164 130 1 016 1 242 2 258
1999 293 828 240 686 337 523 348 072 84 280 70 922 155 202 906 1 676 2 582
2000 279 855 229 822 297 587 311 207 77 784 62 910 140 694 688 1 942 2 630
2001 180 152 138 702 190 834 206 836 72 705 62 863 135 568 628 1 988 2 616
2002 159 847 124 292 156 067 175 017 62 399 55 814 118 213 757 1 406 2 163

Vrátené osobyObdobie Občania SR Občania PR Dopr. prostriedky

spôsob fašovania 2000 2001 2002
výmena fotografie 200 174 65
prepísanie údajov 6 14 33
výmena strán 2 10 84
vystavený doklad neoprávnenou osobou 4 5 4
kompletne falošný doklad 16 27 11
falošné vízum 37 7 17
použitie pravého dokladu inou osobou 67 30 32
vydaný pravý doklad inej osobe, než na ktorú sú osobné údaje 5 1 3
SPOLU 337 268 249
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2000 1 116 133 6 977
2001 1 200 173 8 1 019MAĎARSKO
2002 1 392 190 1 1 201
2000 1 097 340 2 755
2001 276 134 1 141MOLDAVSKO
2002 141 82 1 58
2000 8 664 3 600 42 5 022
2001 7 646 3 700 15 3 931OSTATNÍ
2002 28 109 9 562 289 18 258
2000 35 631 11 289 334 24 008
2001 32 159 10 611 208 21 340SPOLU
2002 46 966 13 946 450 32 570
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2.3. Pobytový režim

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene
a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), prišlo
k pojmovým  zmenám právnych inštitútov upravujúcich pobyt cudzincov,  z „dlhodobého
pobytu“ na „prechodný pobyt“. Pobyt cudzincov na území Slovenskej republike upravuje
tretia časť citovaného zákona. Významnou zmenou je tiež zmena formy vydávania dokladu
o povolení na pobyt, ktorý sa vydáva cudzincom z tretích štátov v podobe nálepky do
cestovného dokladu (pasu) cudzinca, občanom EÚ  na požiadanie aj vo forme identifikačnej
karty. Platnosť dokladu závisí od  času povoleného pobytu, vždy však musí platnosť
cestovného dokladu cudzinca prevyšovať platnosť dokladu o povolení na pobyt o 90 dní.
          Cudzincovi na území Slovenskej republiky môže byť udelené povolenie na  prechodný
pobyt, ktoré  je viazané na jeden účel. Prechodný pobyt sa podľa účelu rozlišuje  na účel
štúdia, podnikania, zamestnania, činnosti podľa osobitných programov a na účel zlúčenia
rodiny.

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt podáva podľa § 24 ods. 1 zákona
cudzinec osobne, v zahraničí na diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade v štáte, ktorý
mu vydal cestovný doklad, alebo v štáte, v ktorom má bydlisko. V zákone sú definované v
zásade  rovnaké princípy ktoré sa  uplatňujú v súvislosti so splnením podmienok na
prechodný a trvalý pobyt cudzincov z tretích štátov pri podávaní a posudzovaní žiadostí o
udelenie povolenia na prechodný alebo trvalý pobyt. Ide najmä o zásadu, že prvýkrát žiadosť
o udelenie povolenia na pobyt cudzinec musí podať v zahraničí na zastupiteľskom úrade
Slovenskej republiky a zotrvať tam až do rozhodnutia o nej. To neplatí pre cudzincov,
ktorých pobyt na účel štúdia je financovaný osobitným programom vlády Slovenskej
republiky a tých cudzincov, ktorých prijatie je realizované na základe medzinárodnej zmluvy
ak je možnosť podania žiadosti na území, zakotvené priamo v tejto zmluve.
            Prvé povolenie na prechodný pobyt sa udelí cudzincovi vždy najviac na čas jedného
roka. Toto povolenie môže byť opakovane obnovené  na tri roky a následne na päť rokov
cudzincom na prechodnom pobyte na účel zlúčenia rodiny, ak sa na území SR zdržiavajú
nepretržite  desať rokov ale nespĺňajú podmienky na trvalý pobyt alebo oň nežiadajú.. Za
rovnakých podmienok môže byť obnovené povolenie na prechodný pobyt cudzincovi až na 5
rokov, ktorý sa   nepretržite zdržiava viac ako desať rokov na prechodnom pobyte, na základe
povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania alebo zamestnania.  Takémuto cudzincovi
(cudzinec, ktorý sa zdržiava na území SR na prechodnom pobyte na účel zlúčenia rodiny viac
ako 10 rokov alebo viac ako 10 rokov na účel zamestnania), môže byť udelené aj povolenie
na trvalý pobyt, za podmienok, že za celé obdobie prechodného pobytu nebol dlžníkom
poistného na zdravotné poistenie, poistného ne nemocenské poistenie,  poistného na
dôchodkové zabezpečenie  a príspevku na poistenie v nezamestnanosti.
             Podľa  zákona nemá cudzinec z tretieho štátu právo na prechodný pobyt.
Pre občanov z členských štátov Európskej únie sú v  zákone zakotvené  v § 30 až 33, osobitné
ustanovenia, upravujúce prechodný pobyt na účel zamestnania, podnikania a zlúčenia rodiny.
Cieľom osobitnej právnej úpravy je zabezpečenie ich práva na prechodný pobyt na
základe Asociačnej dohody, ktorý sa  realizuje odlišne od cudzincov z tretích štátov na
základe registrácie.  Napriek tomu, že na proces vybavenia žiadosti  sa primerane vzťahujú
procesné ustanovenia ako na žiadosť cudzinca z tretieho štátu, tento je do značnej miery
liberalizovaný a odformalizovaný, najmä skrátením lehoty na rozhodnutie o žiadosti na
prechodný pobyt, ktorá je oproti iným cudzincom ustanovená na 14 dní a tým, že občania EÚ
neprikladajú k žiadosti  všetky doklady, ako cudzinci z tretích štátov.
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 Inštitút trvalého pobytu ( upravený v §§ 34 až 42) slúži predovšetkým na účel
zlučovania rodín cudzincov s občanmi SR alebo s cudzincami, ktorí majú na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt.
            Povolenie na trvalý pobyt sa môže  udeliť cudzincovi, manželskému partnerovi
občana Slovenskej republiky alebo cudzinca, ktorý  má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a  dieťaťu uvedených osôb vo veku do 18 rokov. Takisto ako už je vyššie v časti
o prechodných pobytoch  uvedené, môže byť povolenie na trvalý pobyt udelené cudzincom v
prípadoch, ak sa  zdržiavajú legálne, desať rokov  neprerušene  na prechodnom pobyte, na
účel zamestnania alebo podnikania na území Slovenskej republiky, alebo ak je  to v
zahraničnopolitickom záujme SR  alebo ak je to potrebné na ochranu svedka, v boji proti
medzinárodnému organizovanému zločinu. Zákon o pobyte cudzincov novým spôsobom
upravuje udeľovanie povolenia na trvalý pobyt tak, že cudzincovi na základe jeho žiadosti, po
splnení podmienok ustanovených zákonom policajný útvar udelí najprv prvé povolenie na
trvalý pobyt na čas troch rokov (§ 36 zákona) a následne na základe novej žiadosti sa
cudzincovi udelí ďalšie povolenie na čas neobmedzený (§ 38 zákona). Do ustanovení zákona,
ktoré upravujú udeľovanie povolenia na trvalý pobyt bola implementovaná rezolúcia o
harmonizácii národných politík týkajúcich sa zlučovania  rodiny a tiež sú úplne kompatibilné
s medzinárodnými dohovormi zabezpečujúcimi právo na zlučovanie rodín.
             Na druhej strane však vychádzajúc z potreby kontroly prisťahovaleckého prílivu,
napriek tomu, že zákon o pobyte cudzincov rešpektuje právo na rodinný život, bolo potrebné
do jeho obsahu zakotviť aj ochranné ustanovenia pred zneužívaním tohto inštitútu, ako
prostriedok boja proti účelovým manželstvám (§ 39 ods. 2 písm. d) a e) – rozhodovanie
o žiadosti o trvalý pobyt a v § 42 ods. 1 písm. c) zrušenie povolenia na trvalý pobyt).
Zákonom je rámcovo upravený postup policajného útvaru pre prípad zistenia, ak je dôvodné
podozrenie, že ide o účelové manželstvo, ako prostriedok na neudelenie povolenia na
prechodný alebo trvalý pobyt.

 Zákon o pobyte cudzincov  je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, súvisiacimi
právnymi predpismi a záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z medzinárodných
zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prijatím zákona o pobyte cudzincov sa
zabezpečila prvá etapa aproximácie cudzineckého práva Slovenskej republiky s acquis
Európskej únie pre danú oblasť. Do zákona boli transponované ustanovenia právnych
predpisov Európskej únie  (ďalej len „EÚ“) upravujúce vstup a pobyt cudzincov z tretích
štátov. Implementáciou acquis v týchto oblastiach sa dosiahla úplná kompatibilita vízovej
problematiky, vyhostenia, vydávania dokladov a v pobytovom režime, je zabezpečená úplná
kompatibilita s acquis v oblasti zlučovania rodín a v oblasti pobytu cudzincov z tretích štátov.
Právna úprava pobytu cudzincov nie je ešte koncipovaná tak, aby jej obsah tvorili aj acquis z
kapitoly 2 - voľný pohyb osôb vzťahujúci sa k osobám z členských štátov Európskej únie.
Právne predpisy Európskej únie pre danú oblasť budú do právnej úpravy Slovenskej
republiky  implementované novelou tohto zákona s účinnosťou až ku dňu nadobudnutia
platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám.   



Legálna  a  nelegálna  migrácia  v Slovenskej  republike za rok 2002

Úrad  hraničnej  a cudzineckej  polície  Policajného  zboru Bratislava,  oddelenie  systémov  a informácií                                     Strana 16

2.3.1 Celkový stav povolených pobytov k  31.12. 2002 v jednotlivých krajoch

Ďalší trvalý pobyt je trvalý pobyt, ktorý bol udelený podľa zákona č. 48/2002 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Prehľad nových povolených pobytov za rok 2002

0
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7000

8000

9000

Tolerovaný pobyt 0 0 0 6 1 3 4 0

Registrovaný pobyt 537 59 62 59 113 71 59 90

Prechodný pobyt 2871 384 546 562 347 1089 462 455

Dlhodobý pobyt 1418 583 478 679 325 574 278 282

Ďaľší trvalý pobyt 638 387 383 293 209 417 565 219

Trvalý pobyt 2790 1506 1616 1341 1059 2469 1806 1410

Bratislav- 
ský

Bansko- 
bystrický Nitriansky Trnavský Trenčian-

sky Košický Prešovský Žilinský
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Tolerovaný pobyt 0 0 0 7 1 3 4 0

Registrovaný pobyt 314 57 40 38 52 59 32 59

Prechodný pobyt 1145 150 165 196 117 357 167 172

Dlhodobý pobyt 277 49 37 42 30 73 21 44

Ďaľší trvalý pobyt 204 95 132 74 52 140 104 64

Trvalý pobyt 50 29 23 26 12 37 30 19

Bratislavský Bansko- 
bystrický Nitriansky Trnavský Trenčiansky Košický Prešovský Žilinský
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2.3.3 Prehľad povolených pobytov na území Slovenskej republiky
od roku 1995 do roku 2002

2.3.4 Počty osôb s povoleným pobytom v SR podľa ich štátnej príslušnosti k 31.12.2002
(10 najsilnejších štátov)

0

5000
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15000

20000

25000

30000

Tolerovaný pobyt 0 0 0 0 0 0 0 14

Registrovaný pobyt 0 0 0 0 0 0 0 1050

Prechodný pobyt 0 0 0 0 0 0 0 6716

Dlhodobý pobyt 7907 5898 9325 10855 11640 11391 12131 4617

Ďaľší trvalý pobyt 0 0 0 0 0 0 0 3111

Trvalý pobyt 14002 15584 17099 17564 17848 17410 17287 13997
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trv alý 3549 2677 1678 443 391 516 1261 709 239 28
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2.3.5 Počty osôb, ktorým bol priznaný štatút utečenca v jednotlivých rokoch

• za rok 2002 počet utečencov podľa zákona č. 48/2002 Z. z.

2.3.6. Podiel jednotlivých druhov pobytu na celkovom počte pobytov
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Jednotlivé druhy pobytov
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3. NELEGÁLNA MIGRÁCIA
3.1. Všeobecná časť

Pri nelegálnej migrácii, z vnútroštátneho, ako i z medzinárodného hľadiska môžeme
zhodne konštatovať, že nekontrolovateľné migračné pohyby predovšetkým osôb tretích štátov
sú momentmi,  ktoré inklinujú k ohrozeniu celkovej stability a harmonického vývoja štátov,
ako i vzťahov medzi nimi. Veľké migračné vlny prinášajú so sebou i radikalizáciu politickej
scény, občianskych nálad, sociálno-ekonomické problémy a rad iných, závažných rizikových
faktorov, ako je napr. medzinárodná kriminalita /drogy, zbrane, pašovanie osôb, terorizmus,
tzv. pranie špinavých peňazí, fiktívne firmy k zamestnávaniu cudzincov, organizovaná
kriminalita a pod./. Nelegálnu migráciu je možné zaradiť na základe jej negatívnych dopadov
na globálnu bezpečnostnú situáciu  medzi závažné formy organizovanej trestnej činnosti.
V súčasnej dobe by bolo však nepresné jej  úplné vyselektovanie  ako samostatnej  trestnej
činnosti a taktiež by bolo skresľujúce ju zaraďovať len ako súčasť určitých foriem závažnej
organizovanej trestnej činnosti.

Charakterizovať migračnú situáciu na území Slovenskej republiky nie je možné bez
prihliadnutia ku stavu migrácie a nelegálnej migrácie v celom európskom regióne. Členské
štáty Európskej únie zaznamenávajú neustály nárast cudzincov, ktorí majú záujem usadiť sa
na ich území. Rovnakou situáciou prechádzajú aj kandidátske krajiny pre vstup do Európskej
únie. Stredobodom záujmu migrantov sú atraktívne krajiny západnej Európy so široko
rozvinutou demokraciou a stabilnou ekonomickou situáciou. Naša krajina vychádzajúc z jej
geografickej polohy sa radí medzi tranzitné krajiny, i keď je predpoklad, že sa stane i krajinou
cieľovou.
    Vývoj politických a ekonomických zmien v strednej a východnej Európe umožnil
široko spektrálny rozvoj migrácie a to legálnej, ako aj nelegálnej. Zvýšením pohybu
migrujúcich osôb smerom na naše územie, sa do spoločnosti  v značnej miere vnáša i rad
negatívnych javov, ktoré úzko súvisia s pojmom nelegálna migrácia. Dôvody migrácie sú zo
strany migrujúcich osôb rôzne. Jedná sa väčšinou o cudzincov pochádzajúcich z ekonomicky
slabých štátov, ktorí sú v krajinách pôvodu väčšinou bez finančných prostriedkov, alebo
patria k sociálne odkázaným skupinám.

   Slovenská republika je si vedomá nebezpečnosti nelegálnej migrácie nielen z hľadiska
vlastných záujmov, ale i z hľadiska záujmov ďalších európskych krajín. Riešenie problému
nelegálnej migrácie vidí vo vzájomných opatreniach vo vízovej oblasti, technickom
zabezpečení štátnych hraníc a hlavne v čo najužšej medzinárodnej spolupráci. Jej snahou je
koncepčný prístup k riešeniu problematiky nelegálnej migrácie.

Slovenská republika v súčasnosti je „nárazníkovým“ štátom medzi členskými štátmi
Schengenskej dohody a rizikovými oblasťami sveta, ktoré sú dlhodobo zdrojom emigrácie
smerom do Európy. Z tohto dôvodu je veľký tlak nelegálnej migrácie na našu štátnu hranicu.
Tento tlak sme si však „zvykli“ vo zvýšenej miere všímať predovšetkým na slovensko-
ukrajinskej hranici, ktorú v prípade vstupu Maďarskej republiky a Poľskej republiky, spolu so
Slovenskou republikou do Európskej únie, budeme považovať za vonkajšiu hranicu
Schengenu smerom na východ. Z tohto dôvodu bola v tomto roku zameraná pozornosť
útvarov hraničnej a cudzineckej polície predovšetkým na slovensko-ukrajinskú štátnu
hranicu. Táto zvýšená pozornosť sa prejavuje v personálnom posilnení a materiálno-
technickom dovybavení útvarov potrebnou technikou.
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      3.2. Prevádzačstvo a prevádzané osoby v nelegálnej migrácii
V činnosti prevádzačských organizácií, ktoré sa podieľajú na prevádzaní osôb sú

zaznamenané zmeny v kvalite ich činnosti. Výrazným spôsobom sa zvýšila ich profesionalita,
úroveň vzájomného konšpiratívneho spojenia skupín spolupracujúcich na jednotlivých
úsekoch štátnych hraníc, ako i koordinácia činnosti pri prevádzaní osôb cez štátne hranice
mimo hraničné priechody. Pri prevádzaní používajú moderné dopravné, spojovacie a iné
technické prostriedky, ktoré v mnohých prípadoch nemajú k dispozícii ani policajné útvary.
Využívajú všetky možnosti k preprave migrantov, ako cez „zelenú hranicu“ pešo, tak i
v úkrytoch rôznych dopravných prostriedkoch. V taktike prevádzačov, ako i vo formách a
metódach prevádzania bolo zistené, že:
- medzinárodné prevádzačské skupiny vytláčajú a znemožňujú činnosť menších

konkurenčných skupín, ktoré uskutočňujú prevádzanie osôb za nižšie finančné odmeny
- prevádzačské akcie sú vopred veľmi dobre naplánované a zorganizované
- prevádzači získavajú k spolupráci občanov žijúcich v blízkosti štátnych hraníc, na vysokej

úrovni si mapujú spôsob zabezpečenia štátnych hraníc, hliadkovú činnosť základných
útvarov hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru a pod.

Po vykonaní dôkladnej analýzy môžeme konštatovať, že formy a metódy prevádzačskej
činnosti sa neustále zdokonaľujú. Nelegálne prekročenia štátnej hranice priamo bez využitia
prevádzača sa vyskytujú len ojedinele, /migranti sú už prevádzačmi mimo územia SR
inštruovaní ako sa majú správať pri výsluchoch na polícii, koho majú kontaktovať na území
SR, resp. na území ČR a Rakúska/.  Vzhľadom k tomu si  migranti  uvedomujú, že pri
neznámych pomeroch na štátnej hranici majú len minimálnu šancu na prechod štátnej hranice
a sú si vedomí, že za cestu si zaplatili a požadujú taktiež aspoň štandartné podmienky /strava,
ubytovanie, preprava, ochrana/ týka sa to hlavne čínskych a vietnamských migrantov.

Národná jednotka v hodnotiacom období zaznamenala častejšie nelegálne prechody
štátnej hranice do Rakúska bez prítomnosti prevádzača. Operatívno-pátracou činnosťou bolo
zistené, že v takýchto prípadoch sa väčšinou jedná o nelegálnych migrantov, ktorí sa už za
pomoci prevádzača pokúsili raz, resp. niekoľkokrát  o nelegálne prekročenie štátnej hranice a
boli policajnými orgánmi zadržaní. Následne boli prevezení do záchytných utečeneckých
táborov, odkiaľ sa pokúsili opätovne o nelegálny prechod štátnej hranice už i bez prevádzača,
resp. jednotlivci  s dlhším pobytom v táboroch /žiadatelia o azyl/  začali organizovať
nelegálne prekročenie štátnej hranice.
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3.2.1. Prehľad o trestnej činnosti nedovoleného prekročenia štátnej hranice

        V roku 2001 celkovo bolo zistených 117 trestných činov nedovoleného prekročenia
štátnej hranice podľa § 171a Trest. zákona, ktoré boli spáchané 242 páchateľmi.

         V roku 2002  celkovo bolo zistených 247 trestných činov nedovoleného prekročenia
štátnej hranice podľa § 171a Trest. zákona, ktoré boli spáchané 327 páchateľmi.

Prehľad o trestnej činnosti nedovoleného prekročenia štátnej hraníce
od roku 1997 do roku 2002
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3.3. Tlak nelegálnych migrantov na štátnu hranicu

Podľa poznatkov krajín Európskej únie prichádza do krajín Západnej Európy ročne
okolo 500 000 nelegálnych migrantov hlavne z Ázijských krajín. Súčasný smer nelegálnej
migrácie, doba  pobytu utečencov na území Slovenskej republiky pred nelegálnym
prekročením štátnych hraníc Slovenskej republiky (SR)  smerom do krajín Západnej Európy,
opakované zadržania utečencov pri nedovolenom prekročení štátnych hraníc a počet
svojvoľných opustení  azylových zariadení s cieľom zneužitia  azylovej procedúry
k nelegálnej migrácií cez územie SR prevažne do EU, to sú fakty, ktoré potvrdzujú, že SR  je
pre väčšinu ilegálnych migrantov z krajín Ázie nielen štátom cieľovým, ale zostáva naďalej
štátom tranzitným. Za 9 rokov existencie SR bolo pri nedovolenom  spôsobe  prekročenia
štátnej hranice SR alebo pri jeho preukázateľnom pokuse zistených  celkom  66 tis. ilegálnych
migrantov.

Opakované pokusy o nedovolené prekročenie štátnej hranice utečencov  svedčia o ich
snahe dostať sa do krajín západnej Európy za každú cenu i za cenu ohrozenia vlastného
života. Týmto snahám napomáhalo v minulosti a napomáha okrem iného, i nedostatočná
legislatíva v oblasti azylu. Zadržaní cudzinci totiž v značnej miere vstupujú do azylovej
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procedúry (i opakovane), a to len s cieľom vyhnúť sa postihu podľa zákona o pobyte
cudzincov. V roku 2002 žiadalo o azyl  58 % a opakovane 21 % zadržaných cudzincov.

Tlak na štátnu hranicu SR od roku 1993 v oboch smeroch

Vývoj nelegálnej migrácie na území SR kopíruje, ako medzinárodnú politickú situáciu  vo
svete, tak prijímané opatrenia zo strany hraničných orgánov SR a v susedných štátoch.
Porovnanie počtu osôb zistených pri nelegálnom prekročení štátnych hraníc SR.

Tlak na štátnu hranicu SR od roku 1993 podľa smeru

Počet zadržaných migrantov za rok 2002 je porovnateľný s počtom v roku 2001. Od
vzniku SR trvalo prevažuje počet nelegálnych migrantov  zistených pri nelegálnom prechode
štátnych hraníc v smere von z územia SR nad počtom zistených v smere do republiky.
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Na túto tendenciu má však výrazný vplyv opakovaná nelegálna migrácia žiadateľov
o azyl, ktorí sú umiestňovaní v záchytných a pobytových táboroch. V smere zo SR do
Rakúska a Českej republiky SR evidujeme až 40% týchto opakovaných pokusov, ktoré sú
zahrnuté v celkovom údaji  nelegálnej migrácie smerom zo SR do Rakúska. Z tohto údaju
vyplýva, že nepriaznivá situácia v boji oproti nelegálnej migrácií na slovensko-rakúskej a 
slovensko-českej hranici spočíva v značnej miere v zneužívaní inštitútu azylu a na
pokračovanie nelegálnej migrácie smerom do krajín EÚ.

Pokiaľ sa jedná o skladbu ilegálnych migrantov podľa štátnej príslušnosti (prvých 10
národností) táto sa za posledné roky markantne nemení. Jednoznačne dominujú z Ázijských
krajín (Afganistan, Čína, India, Irak, Bangladéš, Vietnam,  Pakistan atď. Výnimku tvoria
občania Ruskej federácie a Moldavska, pričom v prvom prípade ide o osoby Čečenskej
národnosti a v druhom prípade občanov Moldavska, ktorých migrácia je ekonomického
charakteru.  Za rok 2002 bolo pre nedovolený spôsob prekročenia štátnych hraníc, alebo pre
jeho pokus zadržaných istených (prvých 5 krajín):

1) 2788 občanov  Afganistanu, 6121 osôb v roku 2001,
2) 2436 občanov ČLŘ, 324 osôb v roku 2001,
3) 2432 občanov Indie, 2460 osôb v roku 2001,
4) 1654 občanov  Iraku, 1497 osôb v roku 200,
5) 1305 občanov Bangladéšu,  549 v roku 2001,
6) 905 občanov Ruskej federácie, 34 v roku 2001,
7) 522 občanov Moldavska, 250 v roku 2001.

Z uvedených údajov je zrejmý rapídny pokles počtu migrantov z Afganistanu. Na druhej
strane v roku 2002 vzrástol podstatne počet ilegálnych migrantov z Číny, Bangladéša a
Ruskej federácie. Zmenou oproti roku 2001 je pokles zistených občanov Rumunska  v tomto
roku  zistených 22 osôb oproti  roku 2001 928 osôb  (-833). Rapídny pokles je podmienený
zrušením vízovej povinnosti  zo strany krajín EÚ voči Rumunskej republike pričom táto
kategória občanov nelegálne migruje hlavne cez Maďarsko smerom do Rakúska.

         Pokiaľ sa jedná o jednotlivé úseky štátnej hranice najväčší počet ilegálnych migrantov
bolo zadržaných na štátnej hranici s Rakúskom 6293 migrantov z nasledovných krajín
(prvých 5):  Afganistan, Irak, Rusko , Bangladéš a  India.

Na štátnej hranici s Českou republikou bol zadržaných celkom 3983 ilegálnych
migrantov väčšinou z Číny, Afganistanu,  Iraku,  Indie a  Moldavska.

 Na spoločnej štátnej  hranici  z Maďarskou republikou bolo zistených väčšinou
celkom 1799 migrantov, pričom sa jednalo najmä  o občanov Afganistanu, Iraku, Bangladéša,
Somálska a Nigérie.

Na úseku štátnej hranice s Ukrajinou bolo SR zadržaných celkom 2384 nelegálnych
migrantov najviac z toho občanov Číny,  Indie,   Afganistanu a  Vietnamu.



Legálna  a  nelegálna  migrácia  v Slovenskej  republike za rok 2002

Úrad  hraničnej  a cudzineckej  polície  Policajného  zboru Bratislava,  oddelenie  systémov  a informácií                                     Strana 25

3.3.1. Mesačný  vývoj  nelegálnej  migrácie  na  štátnej  hranici Slovenskej
republiky od 1.1.2001 do 31.12.2002
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3.3.2. Prehľad tlaku nelegálnych migrantov na štátnu hranicu Slovenskej
republiky podľa úsekov so susednými štátmi

3.3.3. Štátna príslušnosť zistených nelegálnych migrantov
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3.3.4. Nelegálna migrácie v smere do SR a podľa jednotlivých úsekov štátnej
hranice porovnanie rokov 2000, 2001 a 2002
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3.3.5. Nelegálna migrácia v smere zo SR podľa jednotlivých úsekov štátnej
hranice porovnanie rokov 2000, 2001 a 2002
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Prognózy  vývoja nedovoleného prekračovania štátnej hranice podľa poznatkov, ako
aj na základe súčinnostných jednaní s pohraničnými vojskami Ukrajiny hovoria o tom, že
nedovolené prekračovanie štátnej hranice bude  i naďalej stúpať,  čo poukazuje  na nie
dostatočne zabezpečenú štátnu hranicu s Ukrajinou. Vzhľadom na pripravovaný vojenský
útok na Irak možno očakávať zvýšený nárast nelegálnych migrantov z tejto krajiny a väčšina
migrujúcich osôb bude prechádzať slovenko-ukrajinskou štátnou hranicou. Nie je však
vylúčené, že prevádzači budú využívať aj trasu Ukrajina - Maďarsko - Slovensko, resp. tzv.
„Balkánsku cestu“ a používať v Maďarsku obdobnú taktiku ako na Slovensku /požiadanie
migrantov o azyl, umiestnenie v záchytnom tábore a po nadviazaní vhodných kontaktov
pokračovanie v ceste do štátov Európskej únie/.
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4. Policajné prevozy cudzincov

Za rok 2002 bolo úradom koordinovaných 71 policajných prevozov (1083) osôb,

z toho:

• pre Českú republiku 69 prevozov (1079 osôb) – smerom na Ukrajinu

• pre Maďarskú republiku – 4 prevozy (4 osoby) – smerom do Českej republiky a Poľskej

  republiky

4.1.1. Počty readmisie a policajných prevozov  za I. polrok 2002.

Readmisia
počet

Policajný prevoz
počet

odovzdaných osôb prijatých osôb odmietnutých osôb
Readmisná

dohoda so štátom
občanov
zmluvnej

strany

občanov
tretích
štátov

občanov
SR

občanov
tretích
štátov

orgánmi
SR

orgánmi
zml.

strany

žiadostí o
prevoz

vykon.
prevozov

prevez.
osôb

Bulharsko
Česko 1 3 128 353 4 39 710
Francúzsko
Chorvátsko
Juhoslávia
Macedónsko
Maďarsko 35 49 15 14 1 1
Poľsko 57 5 33 50
Slovinsko
Rakúsko 221
Rumunsko
Španielsko
Taliansko
Ukrajina 5 101 1 1 520
Spolu 98 158 177 625 4 534 40 711
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4.1.2. Počty readmisie a policajných prevozov  za II. polrok 2002

Readmisia
počet

Policajný prevoz
počet

odovzdaných osôb prijatých osôb odmietnutých osôb
Readmisná

dohoda so štátom
občanov
zmluvnej

strany

občanov
tretích
štátov

občanov
SR

občanov
tretích
štátov

orgánmi
SR

orgánmi
zml.

strany

žiadostí o
prevoz

vykon.
prevozov

prevez.
osôb

Bulharsko
Česko 3 3 115 1031 30 485
Francúzsko
Chorvátsko
Juhoslávia
Macedónsko
Maďarsko 8 38 13 8 2 16 2 2
Poľsko 123 10 53 111 35
Slovinsko
Rakúsko 989
Rumunsko
Španielsko
Taliansko
Ukrajina 6 262 2 1 610
Spolu 140 313 183 2140 2 661 32 487

4.1.3. Počty readmisie a policajných prevozov za rok 2002

Readmisia
počet

Policajný prevoz
počet

odovzdaných osôb prijatých osôb odmietnutých osôb
Readmisná

dohoda so štátom
občanov
zmluvnej

strany

občanov
tretích
štátov

občanov
SR

občanov
tretích
štátov

orgánmi
SR

orgánmi
zml.

strany

žiadostí o
prevoz

vykon.
prevozov

prevez.
osôb

Bulharsko
Česko 4 6 243 1384 4 69 1195
Francúzsko
Chorvátsko
Juhoslávia
Macedónsko
Maďarsko 43 87 28 8 2 30 3 3
Poľsko 180 15 86 161 35
Slovinsko
Rakúsko 1210
Rumunsko
Španielsko
Taliansko
Ukrajina 11 363 3 2 1130
Spolu 328 471 360 2765 6 1165 72 1198
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5. Záver
Pri riešení aktuálnych problémov v oblasti legálnej a nelegálnej migrácie musí

Slovenská republika vybudovať modernú štruktúru služby hraničnej a služby cudzineckej
polície a jej materiálno – technické vybavenie, ktoré bude v najbližšej budúcnosti schopné
riešiť nahromadené problémy vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. Prípadnou diferenciáciou
štátnych hraníc Slovenskej republiky po vstupe do EÚ, ako aj po pristúpení k Schengenskej
dohode, na vonkajšie a vnútorné hranice, nedôjde k podstatným zmenám v podmienkach
vstupu a pobytu cudzincov z tretích krajín na území Slovenskej republiky. Podstatnou a
mimoriadne závažnou otázkou, ktorú bude nutné riešiť v službe cudzineckej polície, je
posilnenie počtu policajtov a technicko-materiálneho vybavenia tejto služby a to vzhľadom na
to, že po vstupe Slovenskej republiky do EÚ, resp. Schengenu je možné oprávnene
predpokladať sprísnenie kontroly cudzincov etablovaných v Slovenskej republike s dôrazom
na  vnútornú bezpečnosť a verejný poriadok.

 Nedostatočne riešená problematika nežiadúcej migrácie sa priamo dotýka bezpečnosti
a životnej úrovne občanov Slovenskej republiky, čo svedčí o potrebe neustáleho rozvoja,
modernizácie a  zvyšovania efektívnosti všetkých policajných zložiek pôsobiacich v rámci
úradu hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru.
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